
ЗОСЕРЕДЖЕНИЙ НА ҐРУНТІ

Удобрювальне вапно карбонатне сорт 05 (60%) 
сорт 06 (40%) активоване та гранульоване

ДЖЕРЕЛО КАЛЬЦІЮ І СІРКИ

Основні параметри:

Дози добрив в кг/га

• швидкий ефект
• реактивність >98%
• SO3 <17%

• тверда гранула
• вологість <5%
• Пакування:  
  500 кг, 25 кг

Забезпечення потреб рослин у Ca та S залежно від очікуваного врожаю

КУЛЬТУРА ДОЗУВАННЯ КУЛЬТУРА ДОЗУВАННЯ

Пшениця 200-300 Силосна кукурудза 400-600

Ячмінь 200-300 Зернова кукурудза 600-800

Овес 250-350 Лугові угіддя 400-600

Жито 200-300 Бобові 400-600

Рапс 500-700 Цукровий буряк 400-600

На кислих  використовувати в поєднанні з добривом ЛІДЕР 



Кращий ефект - Менша доза

Високоточне землеробство

Зменшення витрат на добрива

Джерело кальцію і сірки

Легкий посів

Замість води купуйте вапно

Герметична упаковка

Вплив подрібнення вапна 
на швидкість дії

Відсоток ґрунтів із 
дефіцитом сірки 
Джерело: компанія ADOB

Розроблена нами технологія активації вапна шляхом дуже 
тонкого подрібнення доломітових порід, в результаті чого ми 
отримуємо активні частинки вапна розміром менше 10 мікрон.

3 рази вища активність в порівнянні зі звичайним доломітом, 
такий самий ефект при 3 рази нижчій дозі добрива в перший 
рік після застосування.

Діє відразу після внесення, що дозволяє підібрати дозування 
для конкретної культури.

Підтримання правильного рівня рН підвищує ефективність 
добрив NPK до 70%. За допомогою вапняного добрива ми 
можемо зменшити внесення NPK, зберігаючи при цьому 
врожайність, або підтримувати внесення добрив і підвищити 
врожайність.

Окрім підтримання правильного рівня pH шляхом нейтралізації 
щорічних підкислюючих факторів (вилуговування вапна, 
внесення азотних добрив, видалення вапна із врожаєм), 
добриво задовольняє потреби рослин у макроелементах Ca 
та S. Використання сірчаного вапна є найдешевшим джерелом 
сірки для рослин

Тверда, однорідна та 100% розчинна гранула, просіяна та 
знепилена, дозволяє висівати вапно всіма сівалками для 
внесення добрив без пилу.

Мінімальний вміст води, завдяки кінцевому процесу сушіння.

Фольгована вкладка в мішку дозволяє зберігати добрива на 
вулиці.

pH ґрунту
7

6

5

Час реагування в місяцях

12 24 36

<0,147 mm

0,24 - 0,17 mm

0,25 - 0,4 mm

0,4 - 0,8 mm

0,8 - 2,0 mm

Без добрив

Відсоток ґрунтів із дефіцитом сірки

до 50% 50% - 70% вище 70%

Вміст CaCO3 60%,
CaSO4 40%.

Грануляція 2-6 мм

Інструкція по застосуванню Запобіжні заходи Спосіб зберігання

Продукт висівати за допомогою 
стандартних сільськогосподарських 
розкидачів. Орієнтовні дози в 
таблиці. Застосовувати з весни до 
осені передпосівно під агрегат або 
подушно. Не застосовувати разом з 
натуральними добривами. Не змішувати 
з фосфатом амонію, сульфатом амонію 
та суперфосфатом.

Добривне вапно нетоксичне і не вимагає 
особливих заходів. Слід дотримуватися 
звичайних правил безпеки та гігієни. 
Під час посіву захищати очі та дихальні 
шляхи.

Виробник:
ROLPOL Ołdakowscy sp.j., Szepietowo, ul. Towarowa 1 
tel. 86 47 70 300, www.nawozylider.pl

Зберігати продукт в індивідуальній 
упаковці в чистих сухих складських 
приміщеннях або на відкритому повітрі 
в штабелях, захищених від води. При 
правильному зберіганні знадобиться 
для використання безстроково.

ЗОСЕРЕДЖЕНИЙ НА ҐРУНТІ


